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 چکیده
سای گونه پونهباشد. در این تحقيق، تيره نعناعيان میدر  هاجنسترین گونه گياهی یکی از مهم 280با بيش از  (Nepetaسا )پونه    

با  انجام شد. با حالل كلروفرم گيریعصاره و آوری شددر فصل گلدهی از استان اردبيل جمع (.N. haussknechtii Bornm) عراقی

در عصاره خام كلروفرمی جزء  29 ،استاتاتيل-هگزان  -nاستفاده از كروماتوگرافی ستونی بر روی سيليکاژل با گرادیان حالل 

 ( حاصل گردید.1) سيتوسترول-، یك استروئيد شناخته شده به نام بتا5 شماره جزء سازی بيشتر. در نتيجه خالصشناسایی شد

 های گردید. گمارش تركيبی( شناسا2ترپنویيد شناخته شده اولئانوليك اسيد )تری ،9تر شماره سازی جزء قطبیاز خالص همچنين،

 تركيبات ساختار ،در نهایت .انجام گردید H COSY1H1 و IR، H NMR1 ،R C NM13، DEPTسنجی جرمی، های طيفتوسط روش

 تأیيد شد. ،های طيفی با آنچه كه در منابع علمی معتبر گزارش شده استاز طریق مقایسه داده
 

 .اولئانوليكاسيد  ،سيتوسترول-بتا نوئيد،ترپ ،(.Nepeta haussknechtii Bornm) عراقی یساپونه فيتوشيمی، :یكلید یهاواژه

 

 مقدمه

 (Labiateae) ننعناعيا خانواده

 گونه 4000 در كه دارد جنس 200 حدود نعناع تيره
 و زمين نقاط اغلب در گياهان این ،اندشده بندیطبقه گياهی
 تيره شوند.می یافت مدیترانه منطقه در تراكم بيشترین با

 راست هایساقه دارای و سالهیك علفی، گياهان دارای نعناع
 كه است آن گياهان این هایویژگی دیگر از اند.خزنده و

 اند.سادهلی ك طوربه هایبرگ و گوش چهار هایساقه دارای
 صورتبه مجتمع و ماده -نر نامنظم، كامل، آنها هایگل

  آن انتهایی قسمت در یا ساقه محور در واقع هاییدسته
 به تيره این گياهان گسترده رویش دالیل از یکی باشد.می

 ادعدت گردد.برمی زیست محيط با آنها باالی پذیریسازش
 شرایط انواع با را باالیی پذیریسازش قدرت آنها از زیادی
 با را كار این و دهندمی نشان خود از خشك هوایی و آب
 دهندمی انجام خود هایبرگ خصوصيات شکل تغيير
(1999 Azadbakht, 2006؛ .,al et pezóL.) 

 تيلره،  ایلن  گياهلان  ییل دارو ارزش بلا  خلوا   دليلل به
  قرار استفاده مورد پزشکی صنایع در آنها از زیادی هایگونه
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 داشلتن  عللت  بله  نيلز  هاگونه این از زیادی تعداد گيرند.می
 علالوه هبل  ،هسلتند  زینتی ارزش دارای معطر، و زیبا هایگل

 عنلوان بله  نيلز  ریحلان  و ملرزه  نعنلاع، مانند  آنها از تعدادی
 از (.,Zargari 1997) گيرنلد ملی  قرار استفاده مورد خوراكی
 گونلهTeucrium (200  ،) تلوان ملی  تيره این مهم هایجنس

Ajuga (60 ،)گونلله utellariacS (200 ،)گونلله Thymus 
 گونللهtaeNep (200 ،) گونللهPhlomis (70 ،) گونلله(، 70)

Stachys (200 ،)گونللله Coleus (150 )و گونللله Salvia 
 نلام هسلتند   خانواده این جنس بزرگترین كهرا  گونه( 900)
 (.,Zargari 1997) برد
 

 (Nepeta) نپتا جنس

 كه باشدمی نعناعيان تيره از سرده یك نامسا پونه یا نپتا
 و nepeta، catmin، catnep آن به انگليسی زبان در

grounivy گونه 280 از بيشتر دارای جنس این گویند.می 
 چند و سالهیك علفی گياه گونه 79 ایران در و است گياهی
باشند می ایران بومی آنها از تا 42 كه دارد ساله
(2013 Mozaffarian). این هایگونه از برخی عالوههب 

 افغانستان، آناتولی، عراق، غربی،جنوب آسيای در جنس
 پاكستان و سوریه تركمنستان، قفقاز، ماورای مركزی، آسيای
al. et Hussain, ؛ al et Goldansaz,. 2019) اندپراكنده

2009). 
 ،معرق عنوانبه نپتا هایگونه از بسياری سنتی طب در
 بکار مسکن و برتب تشنج،ضد آسم، ضد زخم، كننده ترميم
 درمان برای ایران، در نپتا بومی هایگونه از برخی روند.می

 و تنفسی عصبی، بيماریمانند  اختالالت از بسياری
 قرار فادهاست مورد روده و معده به مربوط هایبيماری
؛ al et Süntar,. 2018؛ al et Salehi,. 2018) گيرندمی

2021 .,al et Sharma.) 
 ییشناسا و استخراج زمينه در فراوانی تحقيقات
 جنس این مختلف هایگونه روی بر گوناگون هایتركيب
 هایگونه شيميایی هایتركيب بررسی است.شده  انجام
 فالون ها،كومارین ها،فالون وجود نشانگر نپتا مختلف

 و هااسترویيد آبيتانی، ترپنویيدهایدی ،گليکوزیدها

 است عمده صورتبه هاكربوهيدرات و ترپنویيدهاسزكویی
(2021 .,al et Sharma 2009؛ .,al et Hussain). ادامه در 
 زمينه این درشده  انجام تحقيقات از نمونه چند ذكر به
 پردازیم.می
  گونلله بوتللانولی عصللاره روی بللر كلله تحقيقللی در

racemosa N. ایریدویيلد  تركيلب  چهلار  اسلت  شلده  انجام 
 فنولیپلی و فالونوئيدی تركيب تعدادی با همراه گليکوزیدی
al et Goldansaz,. ) اسللت شللده ییشناسللا و اسللتخراج

 جلنس  ایلن  دیگر گونه سه متانولی عصاره همچنين .(2019
 در غاللب  تركيب كه شد مشخص و گرفت قرار بررسی مورد
 این .باشدمی نپتاالكتون-سيس ترانس، .rtanjensis N گونه
 الكتون مونوترپن این ترانس سيس، ایزومر كه ستا حالی در
 بدسلت  .sibirica N گونله  در موجود غالب تركيب عنوانهب

  گونلله از نللاچيزی بسلليار مقللدار بلله تركيللب ایللن و آمللد
nervosa N. رزمارینيلك  كه است ذكر شایان .شد استخراج 
 Nestorović) بلود  گونله  سله  هر غالب فنولی تركيب اسيد

2018 .,al et Živković). كلرومتلللانیدی عصلللاره از  
sorgerae N. ایزوپيملارانی،  ترپنوئيلد دی جدید تركيب یك 
 و اسليد  اولئانوليلك  شلده  شناخته ترپنوئيدتری دو با همراه

  فعاليللت و شللد ییشناسللا و جداسللازی اسلليد اورسللوليك
 در .(al et Yilmaz,. 2012) شلد  بررسی آنها اكسيدانیآنتی

 .clarkei N گيلاه  ریشله  عصلاره  روی بر كه تحقيق دیگری
 بله  كينلونی،  بنلزو -پلارا  ترپنویيلد دی سله  ،استشده  انجام
 -12 -كولئللون اُل،دی -13و 8 -ان -14 -البللدا هللاینللام
12diol, coleon U -8,13-en-14-Labda-) اتللر متيللل

methyl ether)، و اسليد  اورسلوليك  بنام ترپنویيدتری یك 
al et Bisht,. ) است هشد ییشناسا و جداسازی استرول دو

2010).  
 تاكنون كه گردید مشخص علمی منابع كامل بررسی با

 .haussknechtii N گونه عصاره روی بر یتحقيق هيچگونه
 اهميت به توجه با مطالعه این در بنابراین. استنشده  انجام

 مختلف هایگونه از شده مستخرج ثانویه هایمتابوليت
 این عصاره فيتوشيمی بررسی به بار اولين برای نپتا جنس
 است. شده پرداخته گونه
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 هاروش و مواد
 گیاهان علمی نام تعیین و آوریجمع

 زمينه در عملی كارهای شروعبرای  مرحله اولين
 از مناسب ماه و فصل در سالم گياهانی آوریجمع ،فيتوشيمی
 و ییشناسا از اطمينان نهایت در و گياه( نوع با )متناسب سال
 با نظر مورد گياهی گونه باشد.می آنها علمی صحيح گذارینام
 (ه)خردادما گلدهی فصل در TARI-102310 هرباریومی كد
 خلخال به ماسوله كيلومتری 712 ارتفاعات-گيالن استان از

 شناس()گياه مظفریان اهللولی دكتر آقای جناب توسط
 ایران، مراتع و جنگلها تحقيقات سسهؤم در و آوریجمع
 .آنها انجام شد علمی نام تعيين و ییشناسا
 
 ایتجزیه هایروش

 الکتروترمال دستگاه از استفاده با هاتركيب ذوب دمای
 نشده تصحيح صورتبه و آمده بدست موئين لوله در 9100
 سایر و NMR C13 و NMR H1 یهاطيف است. شده گزارش
AQS Bruker  اسپکترومتر از استفاده با دوبعدی یهاطيف

MHz) 300( AVANCE استفاده مورد حالل است.شده  ثبت 
 و باشندمی دوتره متانول و كلروفرم NMR یهاطيف در

 استاندارد به نسبت ppm براساس شيميایی هایجابجایی
 با جرمی یهاطيف است. شده گزارش سيالن تترامتيل داخلی
 IR یهاطيف و EX 110 -QP Shimadzu دستگاه از استفاده
 سنجطيف دستگاه وسيلهبه KBr هایقر  از استفاده با

FTIR Nicolet 550 Magna هایحالل است. گردیده ثبت 
 مورد تقطير از پس و تهيه مجللی شركت از همگی استفاده مورد
 انجامبرای  الزم TLC صفحات گرفتند. قرار استفاده

 صفحات صورت به آزمایشگاه در نازک، الیه كروماتوگرافی
 60 سيليکاژل از و مترميلی 3/0 قطر با cm 20×20 ایشيشه
(254GF) بنفشماوراء نور از نيز هالکه مشاهدهبرای  شدند. تهيه 
 شد. استفاده nm 254 موج طول در
 

 عصاره دهندهتشكیل اجزای جداسازی و گیریعصاره

  گياه از گرم 900 حدود گيریعصارهبرای 

haussknechtii Nepeta ساعت 48 مدتبه و شده خرد 
 ساعت 48 گذشت از پس شد. خيس كلروفرم حالل در

 تبخيركننده از استفاده با و شده صاف حاصل عصاره
 درجه 40 دمای در یافته كاهش فشار در چرخان
 عصاره ميزان افزایش منظوربه گردید. تغليظ گرادسانتی
 سه عصاره تغليظ و كلروفرم در آن دادن قرار عمل گياه،
 حداقل در شده تغليظ هایعصاره سپس شد. تکرار بار
 منظوربه ساعت 48 مدتبه و حل متانول ميزان
 عصاره آن از پس شد. داده قرار فریزر در زداییچربی
 عمل .گردید صاف هاچربی حذف منظوربه حاصل
 وسيلهبهدوباره  و تکرار بار چندین گيریچربی

 این به و شد تبخير عصاره حالل ،چرخان تبخيركننده
برای  سبزرنگ غليظ عصاره g 16 مقدار ترتيب

 این در كه ییهاستون .گردید آماده ستونی كروماتوگرافی
 قرار استفاده مورد جداسازی بعدی مراحل یا و مرحله
 مقدار با متناسب ابعاد و اندازه لحاظ از باید گيرندمی
 جداسازی هم ترتيب بدین تا باشند ستون به تزریقی نمونه
 تله به ستون داخل در نمونه اینکه هم وانجام شود  بخوبی
 با استفاده مورد ستون ترتيببدین، نرود هدر به و نيفتاده
 وزن عالوههب .شد انتخاب cm4 قطر و cm70 طول

 شودمی استفاده ستون در ركنندهپ عنوانهب كه سيليکاژلی
 در باشد. ستون به تزریقی نمونه وزن برابر 50 تقریباً باید
 غليظی نسبتاً دوغاب هگزان -n حالل از استفاده با ابتدا
 داخلبه و تهيه (mm0.09-0.063 ,60) سيليکاژل از

 كه حالی در ستون شدن پر اتمام از پس .شد ریخته ستون
 شد بسته سرستون داشت، قرار هگزان -n حالل آن روی
 كردن وارد منظوربه ماند. باقی روزشبانه یك مدتبه و

 حداقل در نظر مورد گياهی گونه عصاره ستون، به نمونه
 اضافه آن به تدریجبه سيليکاژل و گردید حل كلروفرم
 پودر و تبخير دوار تبخيركننده توسط آن حالل .شد

 به سيليکاژل روی بر عصاره تثبيت از حاصل یکنواخت
 قطبيت با هاییحالل افزایش با .گردید اضافه ستون
 شستشوی كه ترتيب این به .شد انجام جداسازی متفاوت،
 با و شد شروع هگزان -n غيرقطبی كامالً حالل با ستون
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 ليترميلی 100 بار هر) هگزان -n به استات اتيل افزایش
 ،1 به 9 هاینسبت با استات اتيل –هگزان -n مخلوط از
 شستشو حالل قطبيت ...( و 4 به 6 ،3 به 7 ،2 به 8

 حالل از ستون شستشویبرای  نهایت در یافت. افزایش
 ستون از باقيمانده اجزاء تمامی تا شد استفاده متانول
 ارلن هر در شده آوریجمع اجزاء حجم شود. خارج

ml50 اجزاء از .آمد بدست ابتدا در جزء 43 و بود 
 از استفاده با نازک الیه كروماتوگرافی آمدهبدست
 مشابه اجزاء شد. انجام آلومينيم روی سيليکاژل هایورقه
 از اجزاء بيشتر سازیخالصبرای  شدند. اضافه همه ب

 و كوچکتر( هایستون )با مجدد ستونی كروماتوگرافی
 ایشيشه صفحات از استفاده )با نازک الیه كروماتوگرافی

(cm 20×20)) صفحات .شد استفاده TLC آزمایشگاه در 
 ،صفحات این روی بر نمونه دادن قراراز  پس و شدند تهيه
 TLC تانك یا محفظه به آنها روی بر حالل توسعهبرای 
 ،باشد كافی حالل حاوی باید محفظه كردند. پيدا انتقال
 اشباع به كمكبرای  و بپوشاند را هاآن كف كه نحویبه

 پوشانده دبای آن درب حالل، بخارات با محفظه محيط

 صورتبه هاتركيب جداسازی، شدن كامل از پس شود.
 در بنفشماوراء نور زیر عمودی و هم از جدا هایلکه
 خالص از پس شدند.می مشاهده nm 254 موج طول
 به آمده بدست خالص هایتركيب ییشناسا ،اجزاء شدن
 ،IR، NMR H1، NMR C13 هایطيف تفسير كمك
 آنها طيفی اطالعات و فيزیکی خوا  مقایسه و دوبعدی
 گردید. انجام بود شده گزارش مراجع در كه آنچه با

 
 نتايج

 كروملاتوگرافی  انجام از پس اوليه، اجزاء جداسازیبرای 
 جلزء  29 نهایلت  در هلم،  به مشابه اجزای افزایش و ستونی
 از استفاده با اجزاء بيشتر سازیخالص نتيجه در آمد. دستب

 و تلر( كوچلك  هلای سلتون  )بلا  مجدد ستونی كروماتوگرافی
 نللام بلله اسللترویيد یللك ،نللازک الیلله كرومللاتوگرافی

 نلام  بله  ترپنویيلد  تلری  یك و (1-1شکل ) سيتوسترول-بتا
 .شد جداسازی گياه این از (2-1شکل ) اسيد اولئانوليك

 

      
(2)                                                (1) 

 (2اولئانولیک اسید )( و 1) سیتوسترول-بتاساختار  -1شكل 

 

 صورتبه 414 لکولیوم جرم با سيتوسترول-بتا
 با 5 جزء از C°401-138 ذوب نقطه و رنگ سفيد كریستال
 مقدار .شد جداسازی (7:1 استات هگزان:اتيل -n) قطبيت

 ساختار باشد.می mg700 حدود ماده این از شده جداسازی

  مقایسه و فيزیکی هایویژگی از استفاده با تركيب این
 گردید یيدأت علمی معتبر علمی منابع با آن طيفی هایداده
(2007 .,al et Jayaprakasha). 

 سرطانی هایسلول رشد تركيب این كه است ذكر شایان
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 سرطان در سرطانی، ضد ماده یك عنوانبه و داده كاهش را
 دیگر از ،دارد كاربرد بزرگ روده سرطان و پروستات
 ضد اكسيدانی،آنتی خوا  به توانمی آن بيولوژیکی خوا 
Koelzer )  نمود اشاره آن اییباكتریآنتی و التهاب دض تب،

2009 ,al. et 2009؛ .,al et Li). 
 305 ذوب نقطه و 456 لکولیوم جرم با اسيد اولئانوليك

 از رنگی سفيد هایكریستال صورت به گرادسانتی درجه
 مقدار به هگزان( -n 8:22 استات )اتيل قطبيت با 9 جزء
mg 200 ینهای یيدأتبرای  .گردید جداسازی گياه این از 

 منابع در كه نچهآ با آن طيفی هایداده تركيب این ساختار
et Khajuriaet )شد  مقایسه بود شده گزارش علمی معتبر

2007 .,al 2007؛ .,al et Saimaru). دليلبه تركيب این 
 دارای توموری ضد و كبدی اختالالت در درمانی خوا 
 دارای آن مشتقاتاینکه  عالوههب ،باشدمی فراوان اهميت
et Wolska ؛ al et Kim,. 2015) است نيز ایدز ضد هایاثر

2010 .,al). 
 

 بحث

 رولسیتوست-بتا تركیب طیفی مشخصات

 تركيلب،  ایلن  به مربوط پروتون طيف پایين ميدان در
 )یلك  پهلن  پيام یك صورتهب 6 شماره اولفينی هيدروژن
 ppm 37/5 ییشلليميا جابجللایی در و دوتللایی( دوتللایی
 هلای پروتلون  توسط آن كوپالژ نتيجه در كه گردید ظاهر
α7-H و β7-H در شده مشاهده پيام .(2 )شکل باشدمی 

ppm 52/3 بله  مربلوط  یك انتگرال زیر سطح با α3-H 

 β4 و α4 و β2 و α2 هلای هيلدروژن  توسلط  كله  است
 گلروه  اكسليژن  بله  اتصلال  دليلل بله  و است شده شکافته

 پيلام  .اسلت  شلده  جابجلا  پلایين  ميلدان  بله  هيدروكسی
 انتگلرال  زیر سطح با ppm 25/2 در شده ظاهر چندتایی
  4 شلماره  كلربن  بله  متصلل  هلای هيدروژن به مربوط دو
 صلورت به نيز تركيب در موجود متيل هایگروه باشد.می
 ظلاهر  بلاال  ميدان در تاییسه و ییدوتا ی،ییکتا هایپيام
 طيفی هایداده مقایسه با هاپروتون سایر گمارش اند.شده
 و شلده  انجام ماده این به مربوط مقاالت و علمی منابع با

  در اسلت.  شلده  آورده 1 جلدول  در خالصه طوربه نتایج
 پيام دو كه گردید ظاهر وجود پيام NMR C13 ،29 طيف

ppm75/140 هلای كلربن  به مربوط ترتيببه 72/121 و 
 نيلز  ppm 8/71 در موجلود  پيلام  اسلت.  6 و 5 اولفينلی 
 گلروه  به آن اتصال دهندهنشان كه باشدمی C-3 به متعلق

، ppm 9/31 در موجللود هللایپيللام .اسللت هيدروكسلليل
 و C، 9-C-8 بلله مربللوط ترتيللببلله 50/36 و 11/50
10-C بلا  طيلف  در شلده  ظاهر هایپيام سایر .باشندمی 

 همله  كللی  گمارش و دارد كامل همخوانی تركيب ساختار
 سلاختار  نهایت در .است شده آورده 1 جدول در هاكربن
 طيلف  .شلد  یيلد أت جرمی طيف هایداده كمك به تركيب
 بلا  كله  داد نشلان  414 در را مولکلولی  یون پيك جرمی
 همخلوانی  (O50H29C) سيتوسلترول -بتلا  مولکولی فرمول
 یلك  دادن دسلت  از بله  مربلوط  396 پيلك  و دارد كامل
 باشد.می آب مولکول
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 سیتوسترول-بتای یفضا شكل -2 شكل
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 سیتوسترول-بتا تركیب NMR C13 و NMR H1 طیف به مربوط شیمیایی جابجایی -1 جدول

(ppm) Cδ (ppm) Hδ اتم شماره (ppm) Cδ (ppm) Hδ اتم شماره 

26/28 
α=1/87 m 

β=1/25 
16 25/37 

α=1/84 m 

β=1/09 
1 

04/56 α=1/13 17 12/29 
α=1/49 m 

β=1/84 m 
2 

87/11 0/69 s 18 79/71 
β=3/52 m 

α=2/25 m 
3 

41/19 1/02 s 19 29/42 β=2/28 m 4 

15/36 αو β=1/38 20 75/140 - 5 

78/18 0/93 (d , J= 6.0 Hz) 21 72/121 β=5/37 br singlet 6 

93/33 
α=0/97 

β=1/29 
22 65/31 

α=1/49 

β=1/96 m 
7 

04/26 αو  β =1/16m 23 9/31 α=1/43 m 8 

81/45 0/92 24 12/50 α=0/97 9 

12/29 1/69 25 50/36 - 10 

03/19 0/81 (d, J= 6.6 Hz) 26 08/21 αو β=1/49 11 

84/19 0/84 (d, J= 6.6 Hz) 27 77/39 
α=1/16 

β=2/01m 
12 

05/23 αو  β = 1/25 28 29/42 - 13 

99/11 0/86 (t, J= 6.45 Hz) 29 76/56 α=0/97 14 

   31/24 
α=1/49-1/69 m 

β=1/09 
15 

 

 اولئانولیک اسید تركیب طیفی مشخصات

 به مربوط شاخص نوار تركيب این IR طيف در
 گروه ،cm 1692-1در كربونيل گروه كششی ارتعاشات
 دوگانه پيوند به مربوط پيام و cm 3443-1 در هيدروكسيل

 پيام یك ،NMR H1 طيف در .شد مشاهده cm 1464-1 در
 انتگرال زیر سطح اب ppm 29/5=δ موقعيت در پهن یکتایی
 اولفينی دروژنيه یك وجود بر دال كه گردید مشاهده یك
 دو ،تركيب این پروتون طيفاینکه  عالوههب است. ساختار در

 كه داد نشان 22/3 و ppm 83/2 در را دیگر چندتایی پيام
 گروه دو د.نباشمی H-3 و H-18 دو يدكنندهأیت ترتيببه
 صورت به متيل سه ،78/0 ،76/0 در نيز تركيب این متيل
 99/0 در ترتيببه نيز آن دیگر متيل دو و 92/0 در پوشيده
 .شدند ظاهر ppm 14/1 و

DEPT  طيف با تركيب این NMR C13 طيف بررسی از

 كه رسيد اثبات به كربن 30 حضور آن DEPT 135 و 90
 از و باشدمی ترپنویيدیتری ساختار با تركيب یك بيانگر
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 ده ،یمتيل هایگروه صورتهب آنها مورد هفت كربن تعداد این
 كربن عدد هشت و (CH) سوم نوع كربن پنج ،2CH گروه
  در شده ظاهر پيام .هستند چهارم نوع صورتهب

ppm 23/181 28 به مربوط-C یك صورتهب كه است 
 و ppm 54/122 در موجود هایپيام باشد.می اسيدی گروه
 موجود پيام و C-13 و C-12 به مربوط ترتيببه 14/144
 الکترون گروه به كه است C-3 مشخصه ppm 88/78 در

 این هایكربن سایر گمارش .است وصل یهيدروكسيل كشنده
H,H  طيف بررسی از است. شده آورده 2 جدول در تركيب

COSY، 18 بين ارتباط-H 19 با-H 19 و-H در  
ppm 31/1 از همچنين ،است مشهود خوبی به86/1 و 
 موقعيت ،ppm 80/1 در موجود پيك با H-3 ارتباط طریق
2-H 11 موقعيت و گردید تعيين-H آن ارتباط طریق از نيز 
 شد. مشخص ppm 29/5 واقع اولفينی هيدروژن با

 
 اولئانولیک اسید تركیب NMR C13 طیف به مربوط شیمیایی جابجایی -2 جدول

 كربن شماره ppm( Cδ( یشیمیای جابجایی كربن شماره Cδ (ppm) شیمیایی جابجایی

58/23 16 80/38 1 

66/46 17 88/26 2 

54/41 18 88/78 3 

23/46 19 92/38 4 

83/30 20 58/55 5 

09/34 21 57/18 6 

99/32 22 81/32 7 

12/28 23 49/39 8 

71/15 24 91/47 9 

38/15 25 21/37 10 

97/16 26 24/23 11 

99/25 27 54/122 12 

23/181 28 14/144 13 

14/33 29 95/41 14 

61/23 30 89/27 15 
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Abstract 
     Nepeta is one of the most important genus from the fam. lamiaceae with more than 280 

species. In this study, N. haussknechtii Bornm. was collected at the flowering stage from 

Ardabil province, Iran and its chloroform extract was prepared. The chloroform crude extract 

was subjected to the successive column chromatography on the silica gel using n-hexane–ethyl 

acetate solvent gradient to yield 29 fractions. Further purification of the fraction No.5 resulted in 

the isolation of one known steroid namely β-sitosterol (1). In addition, the known triterpenoid 

oleanolic acid (2) was identified from the purification of the more polar fraction No.9. The 

compounds were assigned by the mass spectrometry, IR, 1H NMR, 13C NMR, DEPT, and 1H1H 

COSY. Finally, the structures of compounds were confirmed by comparison of the spectral data 

with those described in the literature. 
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